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G<W• · inQtna lepi~ wylitawt6 
„MQral.Jloł6 p~ - l>ul•kieJ". niż w 
Kcakowde? żyją tam przecież j~z
czę pcr.vno panie· Dulskie, a przy• 
najm~tej 1,ch c9rki 1 je6U ~ie :i;aj· 
rnuJ'ł .· Ju~ pełnego me;traiu daw· 
nych - mi~zkań, to przynajmniej 
lcontynuują dawny zwyc~aj )eżdza:. 
nia na. -,.$zmatkach" po wyswieco„ 
nych na glanc podłogach. Można 
więc tylko pogratulować organiza„ 
torom. V Telewizyjnego Festiwaru 
Teatrów pramatycznych, że i,nowi.l 
dobrze trafili, wybierając krakow-
ski• przedstawlenie „Moralności 
pani Dulskiej". 

Przedstawienie jest- rzeczywiście 
~dzo dobce. Inscenizacja Lidii 
Zamkow poszła w kierunku poka· 
zania ,.salonQwej'L Dulskiej, a wit;Cl 
pani %amptneJ i doorzę wycnowa· 
~ to· w towarzystwie potrafi 
si<: ' Jnalfte' -1~<rnro-5w6,fiFSt~- -·· -
A jednak jest potworna w $Węj 
~rażającej kołtuńskiej :moraln~ct. 
Zarnkow wypunktowała b?rd_zo ~raf· 
nię $l)ołeczną wymewc: -genialn~j 
kotnedii ~apolskiej t wydobyła 
trafni~ jej ostry, zjadliwy humoc, 
jej wymierz9'llą przeciw kołtunom 
w ·dawnych i nowych formach iro· 
nlę. Miała też . do dyspozycji .zna.ko· 
mitą aktorkę : Zofię .;raró1,1zęwską, 
~aureaJ; kę Nagrody . Państwowej, 
która bezbłędnie wykońała wy~a· 
czone jej z.adania, wzbogacając je 
inwencją swojej silnej osobowości 
arty~tyc~ej. 

Ale nie tylko .Taroszewska zasługuje 
w J ym pnedsta_wlentu na uznanie. 
Siłą spektaklu jest bardz9 tratńa 
1 m ocna obsada - innych ról. Praw
dziwą n iespodziankę SPfawlła Lud• 
wika Castori, Jullaslewlczowa wy · 
ptu, wymaluj, krakowslta pani rad„ 
czyni o złcxiziejskim sprycie. wie„ 
r.zyło . się jej każdemu · słowl,l . }3yła 
elegancka 1 zmysłowa, kokieteryjna, 
sprytna 1 'bardzo - dulska, tylko że 
w młodszym od cioci wydaniu. 
Bardzo trafnie l ostrn zagrał tet 
słabość 1 uległość. Zbyszka, kt6r~go 
bunt jest tylko pozorem, Wojciech 
Ziętarski, Ele.ganckim FeUcjnnem 
Dulskim był Hugo Krzy<1kl, po kt6· 
rym mo:t..na się było domyślić, te 
poza domem nie j~t wćale ta.kl-m 
muczącym safanduł", jak pod grot• 
nym okiem swej tony. Dellkatn'łt 
bardzo sympatyczną Melll była 
Nina Skołuda-Szmtdt, a mocną. 
ehłopsk11 Tadrachową ...... Antonina 
Barczewska. E. J·eżewsklej zabrakło ., 
w roll Hankt wyra~. Najw!~ce~ 
zastrzeżeń mam do roll HesL Kry• 
styn_a Hanzet przeszarżowała ją, 
J')rzer}"Sowała . 1 przekrzyczała. 
Szwal'}kowała tet dykeja. Nię wszyst• 
ko, CO mówiła, motna było J:l'OZU• 
mieć. 

Przedstawienie „MoralnoAć l>anl 
Dulskiej'' utrzymane było bardziej 
w .konwenejl teatralnej, nit dotych· 
czasowe SJ)e'.lttakle telewJ;iyjnego 
festi}'lalu. J\ozegrane zostało na du
tej scenie, jak w tfatrie im. Sło· 
weeklego, eo nie bardzo spn:yjało 
kameraln~u charakterowi. okienka 
telęwi-zora. Nie wszystkt'! się w n trn 
mieści, nJe wszystkie plany ko~ 
ponowały się jednalto dol>-rze. K ~ 
kiedy przywykliśmy do tego, mot1'.8 
lut było oglądać pneds ta"'{ienle 
!'! prawdrlwą pp;yjemnością, a sz-cze• 
!(6lnie ~liżeiriia, kiedy walory gry 
bardzo dobrych łlldor6w krakow„ 
!kich ujawniały się z całą sill\. 
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